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Pýtate sa – my odpovedáme

Aké sú najčastejšie príčiny inspiračného 
stridoru u najmenších detí?

V. K., Košice

Stridor (hvizdot) je drsný, ostrý zvuk rôznej 
intenzity vyznačený pri dýchaní v inspíriu alebo 
exspíriu. Vzniká pri parciálnom zúžení dýchacích 
ciest, kedy sa laminárne prúdenie vzduchu mení 
na turbulentné. Vyskytuje sa častejšie u dojčiat, kto-
rých dýchacie cesty majú menší priemer a steny sú 
poddajné v dôsledku mäkších chrupaviek (8).

Inspiračný stridor je vyznačený pri obštruk-
cii dýchacích ciest lokalizovaných po bifurkáciu 
trachey, najmä pri chorobách hrtana, kedy mô-
že byť aj porucha hlasu (zachrípnutie, dysfónia). 
Exspiračný stridor býva pri zúžení dolných dýcha-
cích ciest, napr. pri tracheobronchitíde, bronchiál-
nej astme, obštrukčnej bronchitíde (8). Bifazický 
stridor svedčí o postihnutí horných aj dolných dý-
chacích orgánov (1, 3, 9). Stridor sa môže vyskyto-
vať nielen pri ochoreniach respiračného systému, 
ale aj pri ochoreniach kardiovaskulárneho, gast-
rointestinálneho a nervového systému (7, 10).

Príčiny stridoru v detskom veku môžu byť 
vrodené a získané. Stridor môže byť akútny 
alebo chronický, teda podľa anamnézy sa dá 
dopredu dedukovať príčina stridoru.

Príčiny akútneho inspiračného stridoru 
môžu byť spôsobené patologickými procesmi 
v nose (rinitída, cudzie teleso), hltane (retrofa-
ryngický a paratonzilárny absces), hrtane a prie-
dušnici (laryngitída, epiglotitída, tracheitída, 
angioneurotický edém, laryngospazmus pri 
hypokalémii, aspirácia cudzieho telesa). 

Príčinou akútneho exspiračného stridoru 
bývajú zápalové alebo iné patologické procesy 
pod bifurkáciou trachey (obštrukčná bronchitída, 
bronchiolitída, astma a aspirácia cudzieho telesa).

Chronický inspiračný stridor spôsobujú vro-
dené vývinové chyby v nose, nosohltane, hltane, 
hrtane, priedušnici – atrézia choán, makroglosia, 
mikrognácia, dermoidná cysta, meningokéla, en-
cefalokéla nosohltana, laryngomalácia, laryngo-
kéla, diafragma či stenóza hrtana, lymfangióm, 
hemangióm, tracheomalácia, stenóza a kompresia 
trachey napr. pri cievnych a srdcových anomáliách 

alebo chronické zápaly – adenoidné vegetácie, 
hypertrofia tonzíl alebo tumory – papilomatóza 
hrtana alebo neurologické príčiny – paréza hlasi-
viek, paradoxné pohyby hlasiviek pri dýchaní.

Príčin chronického exspiračného stridoru 
nie je veľa v porovnaní s príčinami chronického 
inspiračného stridoru, nakoľko sa jedná o oblasť 
bronchov, a to bronchomalácia, stenóza alebo 
kompresia bronchu (8).

Najčastejšou príčinou kongenitálneho  in-
spiračného stridoru je laryngomalácia s nápadne 
mäkkými chrupavkami, ktorá sa podľa starej no-
menklatúry nazýva kongenitálny stridor (stridor 
laryngis congenitus). Etiológia laryngomalácie nie 
je známa, ale predpokladá sa, že je spôsobená 
štrukturálnymi anatomickými abnormalitami a/ale-
bo neurogénnou mäkkosťou supraglotickej časti 
hrtana. Pri laryngomalácii býva vysoká incidencia 
neuromuskulárnych porúch včítane centrálneho 
apnoe (5), hypotermie, gastroezofageálneho re-
fluxu (GER), a preto sa považuje neuromuskulárna 
nezrelosť s následnou hrtanovou hypotóniou za 
hlavnú úlohu v jej patogenéze. Hlavným prízna-
kom je intermitentný inspiračný stridor, ktorý zo-
silnie pri plači, v horizontálnej polohe a pri infekcii 
horných dýchacích orgánov. Je rôzneho stupňa 
hneď po narodení, najčastejšie sa však stridor ob-
javuje v prvých dvoch týždňoch života. Stridor sa 
zhoršuje do 6 mesiacov života. Väzivová štruktúra 
hrtana sa postupne rastom dieťaťa stáva pevnejšia, 
tuhšia a stridor obvykle až u 70 % detí spontán-
ne vymizne do 12. – 24. mesiaca života (12). Hlas 
pri laryngomalácii je normálny, exspírium voľné. 
Diagnóza sa stanoví na základe laryngoskopického 
vyšetrenia (2). Liečba u väčšiny detí nie je potrebná, 
nakoľko sa spontánne upraví najneskôr do dvoch 
rokov života. Asi len 5 – 8 % laryngomalácií je tak 
závažných, že vyvolávajú obštrukciu dýchacích 
ciest a neprospievanie dieťaťa, a vtedy je nevy-
hnutná chirurgická liečba (4, 6, 12).

Gastroezofagický reflux (GER) sa často vysky-
tuje u dojčiat s laryngomaláciou. Laryngomalácia 
môže byť izolovaná alebo združená s inými ano-
máliami, až v 19 % bývajú súčasne aj iné anomá-
lie: tracheomalácia, subglotická stenóza a iné 
neuromuskulárne anomálie CNS (6), a s mentál-
nou retardáciou. Preto pri závažnom stridore je 
potrebné pre diagnostiku nielen laryngoskopic-
ké, ale aj bronchoskopické vyšetrenie. Trvalé po-
stupné zhoršovanie stridoru býva často spojené 
s vrodenými vývinovými anomáliami či odstupmi 
veľkých ciev, tlačiacich na stenu trachey. 

Laryngomalácia môže byť podmienená: 
	 	dlhou a stočenou epiglotis, ktorá sa pri in-

spíriu nasáva do hrtana a tak vyvoláva stri-
dorózne dýchanie,

	 	krátkou aryepiglotickou riasou, a preto sa 
hrtan nedostatočne otvára,

	 	hyperplastickou sliznicou v oblasti aryteno-
idov, ktorá sa nasáva pri inspíriu. Väčšinou je 
to následok GER.

Záver
Najčastejšou príčinou inspiračného stridoru 

u novorodencov a malých detí je buď vrodená 
vývinová anomália, alebo rinitída, prejavujúca sa 
opuchom sliznice, bez sekrécie. Prejavy kongenitál-
neho stridoru pri laryngomalácii, kedysi nazývanej 
stridor laryngis congenitus, sa vyskytujú v prvom 
mesiaci života dieťatka. Diagnostikuje sa laryngo-
fibroskopickým vyšetrením bez anestézie. Väčšina 
detí s touto diagnózou liečbu nepotrebuje, len malé 
percento detí vyžaduje chirurgický zákrok na laryngu 
(supraglotoplastika), resp. niekedy je potrebné u detí 
so združenými anomáliami vykonať tracheotomiu. 
Perspektíva tohto príznaku je výborná.
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